
Regionální letiště Přerov a. s.
údaje k 31.12.2012

Základní údaje o společnosti 

Obchodní jméno:           Regionální letiště Přerov a. s.
Sídlo:                              Přerov, Trávník 1117/30, PSČ 750 02
Právní forma:               akciová společnost
IČ:                                  28572971

Společnost byla založena 08.09.2008. Následně proběhl zápis do Obchodního rejstříku, který nabyl 
právní moci dne 21.01.2009.

Hlavní předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona.
Provozování letiště Přerov.

Orgány společnosti a jejich složení k 31.12.2012

Statutární orgán – představenstvo:
- předseda - RNDr. Ivan Kosatík
- členové - Ing. Pavel Horák, Ing. Jiří Lajtoch, Mgr. Josef Kulíšek, Mgr. Milan Filip, 

Ing. Bc. Pavel Kavan
Dozorčí rada:
- předseda - Ing. Pavel Hönig
- členové - Mgr. Ing. Jaromír Dvořák, Vojtěch Jurčík, Ing. Zdeněk Kazílek, František 

Kubíček, Libor Lukáš, Mgr. Radovan Rašťák, Ing. Michaela Pruknerová,        
Ing. Jaroslav Drozd

Zaměstnanci společnosti:
- Mgr. Petr Polášek - ředitel společnosti
- Ing. Jiří Kubala - technický náměstek ředitele
- Ing. Zdeněk Haničinec – vedoucí provozu
- Mgr. Markéta Jelínková – asistentka ředitele
- Jitka Zappová – asistentka ředitele (mateřská dovolená)

Základní kapitál společnosti má hodnotu 3.000.000 Kč a je rozdělen na 300 kusů akcií na jméno, 
v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč. Statutární město Přerov vlastní 99 ks listinných 
akcií na jméno, což je 33 % akcií společnosti.

Hospodaření společnosti za rok 2012:
výnosy 4.605,8 tis. Kč
náklady 4.389,5 tis. Kč
hospodářský výsledek - zisk 216,3 tis. Kč

Řádná valná hromada společnosti, která se konala dne 15.07.2013 a rozhodla o rozdělení zisku za rok 2012 
následovně:

neuhrazená ztráta minulých let 30,7 tis. Kč 
nerozdělený zisk minulých let 185,6 tis. Kč
celkem 216,3 tis.Kč



Jak je uvedeno v účetní závěrce za rok 2012, investiční a neinvestiční náklady a náklady na provoz 
letiště byly především pokryty dotacemi, které společnost obdržela na základě smluv se statutárním 
městem Přerov, Olomouckým krajem a Zlínským krajem.

Přehled dotací poskytnutých akcionáři:
akcionář druh dotace výše dotace čerpáno vráceno

Olomoucký kraj I. investiční dotace
13.000,0 tis. Kč 7.609,5 tis. Kč 

(do 31.12.2012)
čerpání do: 
31.12.2013

Olomoucký kraj II. investiční dotace
10.000,0 tis. Kč 260,0 tis. Kč   

(do 30.04.2013)
9.740,0 tis. Kč

Olomoucký kraj II. neinvestiční dotace 3.000,0 tis. Kč 900,9 tis Kč    
(do 30.04.2013)

2.099,1 tis. Kč

statutární město 
Přerov

investiční dotace
6.770,0 tis. Kč 0,0 tis Kč    

(do 30.04.2013)
6.770,0 tis. Kč

statutární město 
Přerov

neinvestiční dotace
3.000,0 tis. Kč 2.445,1 tis Kč 

(do 30.04.2013)
554,9 tis. Kč

Zlínský kraj neinvestiční dotace 1.500,0 tis. Kč 1.324,5 tis. Kč 
(do 31.12.2012)

175,5 tis. Kč

Na rozdíl od roku 2011, kdy bylo na Regionálním letišti Přerov a. s. (dále jen RLP, a. s.) uskutečněno 
547 letů, z toho 140 letů v režimu IFR, se v průběhu roku 2012 uskutečnilo jen 305 letů, z toho          
7 v režimu IFR. Let IFR je způsob vedení letu umožňující let i při zhoršených meteorologických
podmínkách, na základě údajů přístrojů, nikoli podle výhledu z kabiny. Lety typu IFR jsou v plné 
kompetenci Armády České republiky (dále jen AČR), včetně vybírání poplatků. Od března 2012 lety 
tohoto typu povolovány nejsou.

RLP, a. s., má oprávnění provozovat letiště Přerov pro letadla kategorie 2B (tj. do rozpětí křídel 24 m 
a vzletem do 1 200 m) v podmínkách vizuálního přiblížení k letišti a přistání (VFR) ve dne a v noci.     
I nadále pokračují práce na zprovoznění letiště pro civilní provoz kategorie 4C. 

Kategorii letiště pro AČR stanovuje Odbor vojenského letectva při generálním štábu AČR, který pro 
letiště stanovil kategorii 4C (tj. do rozpětí křídel 36 m a vzletem do 1 800 m) v podmínkách přiblížení 
a přistání na letišti podle přístrojů (IFR). 

V roce 2012 společnost pokračovala v projektu modernizace letiště. Byla zpracována hluková studie   
a studie únikových částic a probíhalo jednání s orgánem státní správy a vlastníky jednotlivých 
pozemků ve věci vydání stavebního povolení tak, aby mohlo být zahájeno čerpání financí                    
z Regionálního operačního programu Střední Morava (dále jen ROP). Vzhledem k tomu, že v roce 
2011 došlo k přesunutí financí na jiné projekty v rámci ROP, připravilo představenstvo společnosti 
úspornou variantu rekonstrukce letiště – tzv. první etapu v rozsahu cca 20-25 mil. Kč. Připravený 
materiál byl společně s návrhem dalšího postupu při realizaci modernizace letiště projednán 
s akcionáři společnosti dne 13.03.2012 na zasedání v Olomouci s kladným výsledkem. V souvislosti    
s tím požádalo představenstvo své dva akcionáře (statutární město Přerov a Olomoucký kraj)                
o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků v rozpočtu na rok 2012, čemuž bylo vyhověno. 
Proběhlo výběrové řízení a byla uzavřena smlouva na zpracování projektové dokumentace první etapy 
pro vydání stavebního povolení s firmou NIKODEM A PARTNER, spol. s. r. o.

Prioritou společnosti je snaha o převzetí severní části základny. Technicky byl způsob dohodnut, 
podpis smlouvy mezi Ministerstvem obrany ČR a Olomouckým krajem se však prodlužuje z důvodu 
administrativních průtahů na straně AČR. Část základny si do roku 2017 od Ministerstva obrany ČR 
pronajaly Letecké opravny Malešice, s. p., pro zkoušení opravovaných helikoptér.

K 31.12.2012 měla společnost 5 zaměstnanců (z toho 1 zaměstnankyně na mateřské dovolené). Dle
údajů uvedených ve výkazu zisku a ztrát činily jejich osobní náklady nejvýraznější nákladovou
položku, a to ve výši 2.352,0 tis. Kč. Druhou nejvyšší nákladovou položkou byla výkonová spotřeba, 
ve výši 1.696,0 tis. Kč (služby, spotřeba materiálu, energie). Ve výnosech jsou mimo dotací 
zaúčtovány tržby za prodej vlastních výrobků a služeb ve výši 272,0 tis. Kč, a výnosové úroky ve výši
4,0 tis. Kč.


